
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số: 941 /VHTT-PT            Nha Trang, ngày 18  tháng 7  năm 2018 

 

V/v hướng dẫn tuyên truyền Luật, Phòng, 

chống tác hại thuốc lá trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 4155/UBND-YT ngày 20/6/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc Tổ chức các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc 

lá trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện tuyên truyền nội dung Luật phòng, 

chống tác hại thuốc lá do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố biên soạn. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thời gian phát thanh tuyên truyền vào các 

ngày trong tuần trong tháng 8/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 30/12/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 

(Kèm theo Công văn số 941 /VHTT-PT ngày 18 tháng 7 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

 

Để góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân thành phố về tác 

hại của thuốc lá, qua đó tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành 

Luật tiến tới xây dựng “Thành phố Nha Trang – Thành phố du lịch không khói 

thuốc”, 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích đọc một số Điều của 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 

2012 và các quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế như sau: 

Điều 9: Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm 

được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá; mua 

bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu. 

2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng 

dưới mọi hình thức. 

3. Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 16 của Luật này. 

4. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. 

5. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. 

6. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. 

7. Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động; hút, bán thuốc lá tại địa điểm có 

quy định cấm. 

8. Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. 

9. Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá. 

Điều 11: Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn 

1. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên 

bao gồm: 

a) Cơ sở y tế; 

b) Cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

c) Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; 

d) Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. 

2. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm: 

a) Nơi làm việc; 

b) Trường cao đẳng, đại học, học viện; 
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c) Địa điểm công cộng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và 

khoản 1 Điều 12 của Luật này. 

3. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao gồm ô 

tô, tàu bay, tàu điện. 

Điều 12. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi 

dành riêng cho người hút thuốc lá 

1. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho 

người hút thuốc lá bao gồm: 

a) Khu vực cách ly của sân bay; 

b) Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch; 

c) Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa. 

2. Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; 

b) Có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; có biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ 

quan sát; 

c) Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

3. Khuyến khích người đứng đầu địa điểm quy định tại khoản 1 Điều này tổ 

chức thực hiện việc không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà. 

4. Chính phủ quy định chuyển địa điểm tại khoản 1 Điều này thành địa điểm 

cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà phù hợp với từng thời kỳ. 

3. Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại 

những địa điểm được phép hút thuốc lá. 

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa 

điểm cấm hút thuốc lá 

1. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có các quyền sau 

đây: 

a) Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; 

xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

b) Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình; 

c) Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút 

thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở. 

2. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm sau 

đây: 

a) Thực hiện quy định tại Điều 6 của Luật này; 

b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng 

quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; treo 

biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 

 

Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế 

 

 Điều 23. Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 
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a) Hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu 

bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

không dân dụng; 

b) Bỏ mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa 

điểm được phép hút thuốc lá. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cấm 

hút thuốc lá; 

b) Không yêu cầu người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá trong cơ sở của 

mình; 

c) Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy 

định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây tại nơi dành riêng cho người hút thuốc lá: 

a) Không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc 

lá; 

b) Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá; 

c) Không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát; 

d) Không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

 

Trích nguồn: Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá do Quốc hội ban 

hành được thông qua ngày 18/6/2012. 
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